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De bewoners van Jozefzorg moeten binnen acht maanden verhuizen.

 
De Wever

TILBURG - Woonzorgcentrum Jozefzorg aan de Tilburgse 
Kruisvaardersstraat sluit medio 2014 de deuren. De 95 
oudere bewoners moeten binnen acht maanden verkassen.

Heel ingrijpend voor deze bewoners om
te verhuizen

Bekijk ook...
 Jozefzorg Tilburg gaat tegen de grond

 Fraterhuis in Fatima Tilburg wordt medisch centrum

Dat heeft de raad van bestuur van de Wever, de koepel voor 
ouderenzorg in Tilburg, aan de bewoners en het personeel 

http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/tilburg/fraterhuis-in-fatima-tilburg-wordt-medisch-centrum-1.4073188
http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/tilburg/jozefzorg-tilburg-gaat-tegen-de-grond-1.3358628


meegedeeld. "We zien ons hiertoe gedwongen door het 
overheidsbeleid ten aanzien van de AWBZ", zegt bestuurder 
Willem Kieboom.

Bewoners hebben geschokt en soms boos gereageerd. "Heel 
begrijpelijk. Mensen wonen soms twintig jaar of langer hier. 
Een aantal bewoners is ouder dan honderd. Zeker dan is het 
heel ingrijpend om te moeten verhuizen."

De Wever wil verhuizing van de bewoners zo goed mogelijk 
begeleiden. Mensen krijgen voorrang op wachtlijsten van de 
eigen centra, de verhuizing wordt betaald, voor stoffering van 
een nieuw appartement krijgen ze een vergoeding.

Het verpleeghuis Van Jozefzorg ging al eerder tegen de grond.
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Tilburg biedt noodopvang aan 
400 vluchtelingen voor 3 jaar: 
dinsdag bijeenkomst voor 
omwonenden
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Het voormalige zorgcomplex Sint Jozefzorg in Tilburg. 

Jasper Harthoorn/BD

* UPDATE 22.13 uur * TILBURG - Het voormalige 
zorgcomplex Sint Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat in 
de Tilburgse wijk Fatima gaat de komende jaren dienst 
doen als tijdelijke opvang van asielzoekers. Daarmee geeft 
Tilburg gehoor aan de oproep van het Rijk om mee te 
helpen extra asielzoekers op te vangen.

Bekijk ook...
 Tijdelijke opvang van vluchtelingen in Tilburg

Direct omwonenden zijn tegelijk met de 
gemeenteraad geïnformeerd via een bewonersbrief. 
Dinsdagavond om 19.00 uur is er een informatiebijeenkomst op
locatie met onder meer de gemeente, het COA, TBV Wonen en 
de IND. 

Antikraak
In het pand, dat ooit zou verdwijnen voor nieuwbouw, zitten 
116 eenheden met keukens. Het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) verwacht vanaf oktober 400 asielzoekers te 

http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/tilburg/tijdelijke-opvang-van-vluchtelingen-in-tilburg-1.5250444
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kunnen huisvesten in het complex. Van de bewoners die nu 
anti-kraak in het pand zitten, is de huur vanaf begin oktober 
opgezegd.
 
Voorwaarden
Als de COA en TBV eruit zijn, zal de gemeente vanwege het 
maatschappelijke belang vrijstelling geven van de huidige 
bestemming, namelijk wonen. Het pand wordt door 
woningcorporatie TBV Wonen voor maximaal drie jaar 
verhuurd. Bewoners die daar nu antikraak wonen, moeten half 
oktober het pand opleveren. Het COA maakt het daarna 
geschikt voor de opvang van asielzoekers.
 
Regulier azc
De gemeente Tilburg denkt ook na over een regulier 
asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente. Dat azc komt op 
zijn vroegst over enkele jaren naar de stad, aangezien het COA 
niet meer dan één voorziening tegelijk in een gemeente wil. 
Acute crisisopvang van maximaal 72 uur zoals nu in Oisterwijk 
valt daar buiten. Als het azc er daadwerkelijk komt, zal dat in 
ieder geval niet op de locatie Jozefzorg zijn.


